
OSWIADCZENIE MAJĄTKOWE
rndnego polvi tu

SANOK, dnia 26 kwietnia 2013r.
(mie j s cowoś c )

Uwaga:
1. Osoba składająca oświadczenie obowiązana jest do zgodneqo z prawdą,

Starannego i zupełnego wypełnienia każdej z rubryk.
2, Jeżeli poszczególne rubryki nie Znajdują W konkretnym prZypadku

zaStosowania/ należY wpisać "nie dotycZy".
3. Osoba składająca oświadczenie obowiązana jest określić przynaLeżność

poszczeqólnych składników majątkowych,
dochodów i zobowiązań do majątku odrębnego 1 majątku objętego
małżeńską \"]spolnością maj ątkową,

4. Oświadczenie o stanie majątkowym dotyczy majątku w kraju i za
graniCą.

5. oświadczenie o stanie majątkowym obejnuje równieź Wierzytelności
pieniężne.

6, W części A oświadczenia zawarte są informacje jarnne, w części B zaś
infornacje niejawne dotyczące adresu zamieszkania składającego
oświadczenie oraz miejsca położenia nieruchomości.

czĘŚc A

Ja, niżej podpiSany(a)/ RoBERT PTEszczocH
(1miona i nazwisko oraz nazwżsko radowe)

Urodzony (a) - 05. 04. 1974r. w sANoKU

PRzEWoDNIczĄcY RADY PowrATU sAt\TocKrEGo

AGENCJA RESTRI'KTURYZACJI I MODERNIZACJI ROLNTCTWA W SANOKU -KTEROWNTK

(nie1 sce zatrudnienia, stanowisko Jub funkcja)

po zapoznaniu się z przepisami ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r.
o Samorządzie powiatowym DZ.U. z 2aa). r. Nr 142, paz.1592 oraz Z 2002r,
Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz, 55B, Nr 113, poz.98Ą, Nr 153, poz. I21I,
Nr 200, poz. 1688 i Nr 214 , paz. 1806) , zgodnie z art. 25c tej ustawy
oświadczam, że posiadam wchodzące w skład ma}żeńskiej wspólności
majątkowej lub stanowiące mój majątek odrębny:

I.
Zasoby pieniężne:

* środkr pieniężne zqromadzone r./ lraluCie po]Skiej: NIE DoTYczY
- środki pieniężne zgromadzone w walucie obcej: NIE DoTYczY

papiery Wartoścrowe: NIE DoTYczY
NA KWOTĘ : NIE DoTYczY



II.
1. Dom o powierzchn L: 24O m2, o wartości: 5O0.0OO ZŁ

tytuł prawny: (MeaŻeŃsKA WsPÓLNoŚĆ MAJĄTKoWA )

2. Mieszkanie o pow.ierzchni: NIE DoTYczY o wartości: NIE DoTYczY
tytuł prawny: NIE DoTYCZY

3, Gospodarstwo rolne:
rodzaj goSpodarst\"/a: RoLNE powierzchnia: 1,1504 ha
o i.Iartośc1: 5,000 zŁ
rodzaj Zabudowy: BI,DYNEK MIEszKArNY / opisany w części A,IrI pkt,1
tytuł praWny: (}4AŁŻEŃSKA VlsPorNoŚc MAJĄTKoWA )

Z Lega tytułu osiągnąłem(ęłam) w roku ubieqŁym przychód i dochód
w wyso koś ci : PRZYCHóD : 2oo zł DocHÓD I L77 160 zŁ

4. ]nne nieruchomości:
powierzchnia : NrE DoTYczY
o Wartości: NIE DoTYczY
tytuł prawny: NIE DoTYczY

ITI .

1. Posiadam udziaŁy w spółkach handlowych z udziałem powiatowych
osób prawnych lub przedsiębiorców, w których uczestniczą takie
osoby - należy podać liczbę i emitenta udziałóW: NIE DoTYczY

udziaŁy te stanowią pakiet większy niż 103 udziałów w spółce:
NIE DOTYCZY

z teqo tytułu oSiągnąŁem(ęŁam) w roku ub-ieqłym dochód w wysokości:
NrE DoTYczY

2. Posiadam udziały w innych społkach handlowych - należy podać
Iiczbę i emitenta udziałóW: NIE DoTYczY

Z tego tytułu osiągną}en(ęłam) W roku ubiegłym dochód w wysokości:
NIE DOTYCZY

Iv.
1. Posiadam akcje w spółkach hand]owych z udziałem powiatowych

osób prawnych }ub przedsiębiorców, w których uczestniczą
takie osoby - należy podac liczbę i emitenta akcji: NIE DoTYczY

akcje te Stanowią pakiet większy niż 108 akcji w spó}ce: NIE
DoTYczY
Z Lego tytu}u osiągnąŁem (ęłam) W roku ubiegłym dochód w wysokości:
NTE DOTYCZY

2. Posiadam akcje w innych spółkach handlowych - należy podać liczbę
i emitenta akcji: NrE DoTYczY
Z tego tytuŁu osiągnąłem (ęłam) w roku ubieqłym dochód w wysokości:
NIE DOTYCZY



Nabyłem (am) (nabył mój maŁżonek, z wy}ączeniem mienia przyna.Ieżnego do
Jego majatku odrębnego)od Skarbu Państwa, innej państwowej osoby
prawnej, jednostek samorządu terytoria.lnego, ich związków lub od
komunalnej osoby prawnej następujące mienie, ktore podlegało zbyciu
w drodze przetargu - należy podać opis mienia i datę nabycia, od koqo:
NIE DOTYCZY

vI .

1. Prowadzę działalność gospodarczą (należy podać formę prawną
i przedniot działa]ności): NTE DoTYczY

- osobiście - NIE DoTYczY

- wspólnie z innyni osobami NIE DoTYczY

z Leqo tytułu osiągnąłem (ęłan) w roku ubiegłym przychód
i dochód w wysokości: NIE DOTYCZY

2. Zarządzam działafnością gospodarczą .lub jestem przedstawicielem,
pełnomocnikiem takiej działa]ności (na]eży podać formę prawną
i przedmiot dziaŁalności): NIE DOTYCZY

- osobiście NIE DoTYczY

- wspó}nie z innymi osobami NIE DoTYczY

Z Łeqo tytuŁu osiągnąłem(ęłam) w roku ubieg}ym dochód w wysokości:
NIE DOTYCZY

VII .

W spółkach handlowych (nazwa, siedziba spółki) : NIE DoTYczY
- jestem członkiem zarządu (od kiedy) : NTE DoTYczY
- jestenr cZłonkiem rady nadzorczej (od kiedy) : NIE DoTYczY
- jestem członklem komisji rewizyjnej (od kiedy) : NlE DoTYczY
Z tego tytułu osiągnąłem (ęŁan) w roku ubieqŁym dochód w wysokości:
NTE DOTYCZY

VIII .

Inne dochody osiągane z tytułu zatrudnienia lub innej działa]ności
zarobkowe; }ub zajęć, z podaniem kwot uzyskiwanych z każdego tytułu:

DOCHÓD ZTyTUŁU ZATRUDNIENIA - 84.994,50 ZŁ (}AŁżEŃSKA WsPo],Nośc MA,]ĄTKovlA)
DocHoD -r^,ykazany w zeznaniu rocznym P]T - 37 w sekcji c1 Pkt.5 ,,inne źródła
niewl.mienione w wierszach od 1 do 4" - 3.928, 43 zł (vłłżrŃsKA wsPóLNość
}ĄJĄTKowA)
DIETA RADNEGO POWIATU - 20.810,76 zl (vełżnŃsru, wspóLNość MAJĄTKovlA)



DOCHÓD ZONY:
-ZE sTosUNKU PRACY - 32.ż45,2ż ZŁ (MAŁŻEŃSKA WsPÓI.NoŚĆ MA,'ĄTKoWA)

Ix.
Składniki mienia ruchomego o wartości powyżej 10.000 złotych
(w przypadku po;azdów mechanicznych należy podać markę, mode1 i rok
produkcji): samochód TOYOTA AVENSIS rok produkcji 2007r, wartość
ok. 35 000,oozł (MAŁŻEŃsxe wspór,HoŚĆ MAJĄTKoWA)

x.
Zobowiązania pieniężne o wartości powyżej 10.000 złotych, w tym
zaciągnięte kredyty i pożyczki araz warunki, na j akich zostały
udzielone (wobec koqo, w zwtązku z jakim zdarzeniem, w jakiej
wysokości):
KREDYT MIESZKANIOWY Z PRZEZNACZENIEM NA BUDOViĘ DOMU, ZACIĄGNIETY
W BANKU PKo BP o/sANoK UDZIELoNY W KWocIE 15o.ooo zŁl STAN ZADŁUŻENrA
NA DZIEŃ 3r.L2.2OL2r. WYNIÓSŁ ok. 46.ooo cHF (MAŁŻEŃSKA WsPÓrNoŚc
MAJĄTKoWA)

KREDYT MIESZKANIOWY Z PP'ZEZNACZENrEM NA ZAKUP MrESZKANIA/ ZACIĄGNIETY
W BANKU BGŻ O/WARSZAWA VDZIELONY W KWOCIE 350.0OO ZŁ, STAN ZADŁUŻENIA
NA DZIEŃ 3r.L2.2Or2l. !,IYNIóSŁ ok. 320.ooo ZŁ-WSPóŁKREDYToBIoRCA -JEDEN
z DwócH osÓB. w TE; czĘścI (MAŁżEŃsKA wspórNość MAJĄTKowA)

czĘŚc B

Pawyższe oświadczenie składam świadony (a) ,

Kodeksu karnego za podanie nieprawdy lub
pozbawienia wolności.

sANoK, 26 kwietnia 2013r.

iż na pods tawie
zataj enie prawdy

art. 2 33 § 1

grozi ka ra

(mlej scaiaśc, data )


